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1. Opfølgning på ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Herunder advokat Krammes brev til
dirigent til Jimmy Roed.
 Konklusionen på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var, at repræsentantskabet
opfordrede til, at der skulle nedsættes en gruppe med deltagelse af DIF, DS, DSkyU og
Vestegnen mhp. at finde en fælles løsning på sagen. Formanden for Vestegnen Francois
sagde, at han ville gå tilbage til foreningen for at få der holdning til dette. Forbundet har
ikke fået nogen tilbagemelding herom.
 Forbundet har fra Vestegnens advokat modtaget en trussel om erstatningskrav mod Jimmy
Roed, som af repræsentantskabet, var valgt som dirigent på det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde. Sagen overgives til DS advokat.
2. Brev til Forbundet vedr. repræsentantskabsmøde i maj. Svarskrift til advokat Kramme.
 Forbundet har fra Vestegnens advokat modtaget et punkt til indkomne forslag på
dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde.
3. Regnskab herunder fastsættelse af forslag kontingent.
 Tony gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
 Fastsættelse af forslag til kontingentet afventer DSkyU repræsentantskabsmøde.
4. Tilretning af forenings og Forbundsvedtægter. Skal munde ud i forslag til rettelse af
vedtægter.
 Forenings vedtægter:
o Pkt. 6.3: ”15. januar” rettes til ”8 dage før”.
 Forbundsvedtægter.
o Pkt. 4.1. Tilføjes: ”Klagen har ikke opsættende virkning” og ”Den ekskluderende har
taleret, men ikke stemmeret under behandling af en eksklusion (Begrundelse: Således
at punktet stemmer overens med DSkyU paragraf 5 stk. 4 og 5.)
o Pkt. 6.2 ”girokort til indbetaling slettes”. ”1. marts” rettes ”7. marts”. Tekst efter 7.
marts slettes.
5. Repræsentantskabsmøde for Dansk Skytteunion. Den nye struktur. Hvad gør vi?
 Forbundet stemmer i overensstemmelse med tidligere Repræsentantskabsmødes
vedtagelse om intet direkte medlemskab under DSkyU.

6. Kommende repræsentantskabsmøde i maj, bl.a. den nye struktur i Unionen.
 Den nye struktur blev drøftet. Forbundet er ikke enig i den økonomiske byrdefordeling.
7. Henvendelse fra Skytteunionen angående Nørre Djurs Sortkrudtsskytter.
 Foreningen kan ikke fortsætte med kun 2 medlemmer.
8. Hjemmeside
 Den person, som vil lave hjemmesiden, er gået i gang. Opstartsøkonomien er svarende til 1.
års udgift til Krudtslam, hvis det var fortsat.
9. Eventuelt.
 Intet.

